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Inilah Buku Referensi yang Harus Dibaca untuk Jadi Pengusaha Sukses
Sabtu, 30 Januari 2016 09:04 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Dalam bisnis, buku juga
memiliki peranan yang cukup penting dalam memunculkan banyak pengusaha sukses. Beberapa pengusaha sukses mendapatkan
ilmu berbisnis dari buku yang mereka baca.

Buku adalah jendela dunia yang dapat mengantarkan kita pada beragam informasi dan pengetahuan.

Buku tentang bisnis kini jumlahnya sudah sangat banyak. Karenanya untuk menjadi pengusaha sukses kamu harus fokus pada
buku-buku dengan ilmu bisnis yang memumpuni seperti 7 Buku berikut ini.

1. Magic of Thinking Big ( David Schwartz)

Buku pertama adalah buku karya David Schwartz berjudul Magic of Thingking Big. Buku laris ini sangat bagus untuk kamu baca
karena di dalamnya terdapat ilmu dasar mengenai impian besar. Tidak dipungkiri semua pengusaha sukses meraih cita-citanya
berangkat dari sebuah impian. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kepada kamu agar selalu kuat dengan segala cobaan, masalah,
dan tantangan yang ada dalam dunia bisnis.

2. The Monk and the Riddle (Randy Komisar)

Buku selanjutnya adalah buku The Monk and the Riddle yang ditulis Randy Komisar. Buku ini mengajarkanmu untuk memulai dan
menyeimbangkan bisnis dengan kehidupan yang kamu sukai. Selain itu buku ini juga menyertakan apa-apa saja yang akan dihadapi
dalam kehidupan bisnis, dan bagaimana mengatasinya.

3. Purple Cow ( Seth Godin )

Buku berjudul Purple Cow karya Seth Godin ini sangat layak untuk kamu baca. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang cara
menghasilkan produk produk yang berkualitas dan bernilai jual tinggi, di mana nantinya produk buatanmu lebih unggul dari yang
lain.

Selain itu, buku ini juga memberikanmu ilmu bagaimana caranya untuk menghasilkan produk yang memiliki ciri khas dan menarik di
mata konsumen, sehingga mudah dalam memasarkanya.

4. Lean Start- Up ( Eric Ries )

Buku keempat adalah buku Lean Start-Up karya Eric Ries yang bagus sekali sebagai bacaan untuk para startup. Dengan beberapa
teknik yang disuguhkan buku ini kamu bisa memahami setiap tahapan dalam memulai bisnis, sehingga kamu bisa memaksimalkan
semua hal sepeti uang, waktu, dan sumber daya yang telah kamu keluarkan agar tidak sia-sia.

5. Focal Point ( Brian Tracy)
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Buku selanjutnya yang layak kamu baca adalah adalah buku Focal Point karya Brian Tracy. Dalam buku Focal Point ini, kamu
diajarkan untuk membangun disiplin dan memanajemen kegiatan dari waktu ke waktu, sehingga kamu bisa membagi waktu antara
bisnis dan kehidupan pribadi bersama keluarga dengan baik dan efektif.

6. How to Win Friends and Influence (Dale Carnegie)

Dalam buku ini kamu diajarkan cara membangun popularitas di dalam jaringan yang dapat membantumu menjalin hubungan kerja
dengan orang lain untuk waktu yang lama.

7. The Wright Brothers (David McCullough)

Buku ini mengisahkan tentang Wright bersaudara di pergantian abad ke-19 ke abad ke-20, yang bekerja keras dengan membuka
usaha penjualan dan bengkel sepeda, demi bisa membuat pesawat terbang yang dapat mengangkut penumpang. Perjuangan itu
berujung pada keberhasilan mereka menerbangkan sebuah pesawat bermesin yang mengangkut seorang pilot di tahun 1903.

Berikut adalah beberapa buku yang bisa menginspirasi, bahkan membawa kamu dalam jalan kesuksesan apabila kamu mampu
mengerti dan mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupanmu. Semoga bermanfaat.

Mau eBook Tentang "Rahasia Orang Kaya Dalam Mengumpulkan Pundi Kekayaan Sehingga Mereka Sampai Saat Ini Semakin Kaya"
senilai Rp 397.000,- Khusus Hari Ini Gratis Untuk Anda. Klik di sini Untuk Download http://laruno.com/cvo/lm/24prinsipmilyader/.(kkc)
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